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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (3) الحج كتاب بلوغ المرام _

 وصفة الحج ودخول مكة حرمة مكة
 عبد الكريم الخضير /الشيخ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم

والصمم و والسمم م خلمم  لمماتم اليب مم ن يب يمما  ،الحمممهلل ر رب اللممالم ن ،بسممم هللا الممرحمن الممرحيم
 -رحمم  هللا-الحماف  ابمن ح مر اإلممام  قما فقمهلل  :وبلمهلل ،مًا كث مراً وخل  آلم  وصمحب  وسملم تسملي ،محمهلل

 :أثياء أحاهلل ث باب اإلحرام وما  تللق ب 
صمل  -قمام رسمو  هللا  ،لمما فمتهللا هللا خلم  رسمول  مكم  قا : -رضي هللا خي -وخن أبي هريرو 

الف ممو وسممل   إن هللا حممب  خممن مكمم )) قمما :ثممم  ،فحمممهلل هللا وأثيمم  خليمم  ،فممي اليمما  -هللا خليمم  وسمملم
يها لم تحو ألحهلل كان قبلي ،خل ها رسول  والمؤمي ن يما أحلت لي ساخ ً  ،وا  يها لمن تحمو  ،من يهار وا  وا 

وممن قتمو لم  قت مو فهمو  ،وال تحو سماقتتها إال لميشمهلل ،شوكها  وال  لتل ،ف   يفر ص هللها ،ألحهلل بلهللي
إال )) قمما : للمم  فممي قبوريمما و، وتيمما، ففإيمما ي ؛يمما رسممو  هللا اإلذلممرإال اللبمما   قمما :ف ،((اليظممرينبل مر 
 .[متفق خلي ] ((اإلذلر

وعلددددو  لدددده  ،وصددددلو هللا وسددددلم و دددارو علددددو عبددددد  ورسددددوله  بي دددا محمددددد ،الحمدددد ب رل المددددالمي 
 :-رحمه هللا تمالو-المؤلف  يقولف، أما  مد ،وصح ه أجممي 

وذلدو فدا السد ة  :َ  مكم  لما فتهللا هللا خل  رسمول  قا : -رضي هللا تلال  خي -وخن أبي هريرو 
ومدد   :فممي اليمما  لت بمماً  -صممل  هللا خليمم  وسمملم-قممام رسممو  هللا  -فددا رمضددا -الثام ددة مدد  ال جددر  

 .-جل وعال-الخط ة الحمد والث اء علو هللا  متطل ات
فمإن هللا  ،أمما بلمهلل)) ،فدا خط ده -عليه الصدال  والسدالم-كمادته  :قا ثم  ،فحمهلل هللا وأثي  خلي 

لفددا الحمددد والث دداء الددذ  بدددأ  دده كمددا أ  الددراو  لددم يسدد   ،صددر علددو المطلددولواقت   ،هددذا صددراخت   ((:حممب 
 .-عليه الصال  والسالم- ال با

وذلدو  -بدل تدوارت- فا القصة المش ور  التدا استفاضدت :((إن هللا حب  خن مك  الف و)): قا 
فصمم وعدمم  ،لم ي صرف ال اسليصرف ال اس ع  هذ  ف ؛فأ شأ كم ة فا بلد  ،لما أراد أبرهة هدم الكم ة

 .واد  محسر ،فا الواد  الممروف -جل وعال-فح سه هللا  ،وسار بجيشه إلي ا ،علو هدم الكم ة
 ،إشددار  ه ددا -عليدده الصددال  والسددالم-هددذ  القصددة أشددار إلي ددا ال بددا  ((:حممب  خممن مكمم  الف ممو))

ومثل هذ  القصة التا   م،بي  تشرت واإلشار  ه ا  اعت ار أ  ا قضية استفاضت وا ،و مل في ا سور  كاملة
كأ  دا مرييدة  ؛وتبلغ مبلغ التواتر الذ  يفيد الملم القطمدا يمبدر ع  دا  الرؤيدة ،تستفيض وت تشر بي  ال اس

( سدور  1)] }َأَلمم  َتمر  :-جدل وعدال-فجداء الخطدال  قولده  ، م مدا أدرك داأل   مض ؛ولو لم يدركوها ،ع دهم
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ا استفاضددت أل  دد موذلكدد ؛}َأَلممم  َتممر  :وخوطددل ب ددذا ،ولددد عددام الفيددل -لسددالمعليدده الصددال  وا-ال بددا  ،[يددلالف
األمم  دمدا حدل  وقدل مثدل هدذا فدا ،القطميدةفدا وعرف ا الخاص والمام فصدارت  م ملدة المشداهد  ،واشت رت
َف َفَلَو َر،َُّك ِبَلاهلٍل  :السا قة فيض وتشدت ر إلو غيدر ذلدو مد  القصدص التدا تسدت [( سور  الفجر6)]}َأَلم  َتَر َك  

 .ت مل م ملة المشاهد ،ويمرف ا الخاص والمام
وسمل  )) ،م مفسددو  ؛ أل  د((إ  هللا حد س عد  مكدة الفيدل)): -عليه الصال  والسالم–ال با  قال:

 .مصلح أل ه ؛((خل ها رسول  والمؤمي ن
يهما لم، وسل  خل ها رسمول  والممؤمي ن)) يمما أحلمت  ،كمان قبلميتحمو ألحمهلل  موا  لمي سماخ  ممن وا 

 .بلدا   م ا   حرما   وجمل ا ،مكةحرم  -جل وعال-أل  هللا  ؛استث اء م  الحكم المام ،فقط ((:اريه
َذَذا َبَلممهلًلا آِمًيمما  :بتبليددغ تحددريم هللا ل ددا -عليدده السددالم-وحرم ددا إبددراهيم  ََ َلممو   ( سددور  126)]}َربِ  ا  

َذَذا َبَلهلًلا آِمًيا  :فا  يتي  ،[ال قر  ََ َلو   َلو  َهذَ }:و }ا   َبَلهلَل آِمًياا   فيده فدرب بي  مدا و   [،( سور  إبراهيم53)] {ا ال 
 ؟ما فيه فرب 

 تالب: .......
  ما الفرب؟

 تالب: ..........
فلمددا قامدددت بلدددد   ،ا   كو دده  م ددد ا  موصدددوف ا  جمدددل بلدددي   ،يكدددو  بلدددا  يم ددا اجمدددل هددذا المكدددا  قبددل أ  

 .الثا ية إلو البلد وفا ،المكا  فاإلشار  فا األولو إلو ،متكاملة أشير إلي ا
يها لم تحو ألحهلل كان قبلي))   يختلو أو  ،ومقتضو التحريم أ  يسفو ب ا دم ،محرمة أل  ا  ؛((وا 

حيدددد     إ  لم شدددد ، اوضدددالتو  تحدددل لقطت دددا  ،و  ي فدددر الصددديد -الرطدددل الدددذ  هدددو الحشدددي - الخدددال
 .كما جاء فا الحدي  وغير يتملك ا، 
ولديس المدراد  ،سداعة مقددار مد  الممدا ال ،سداعة هدا مدد  الفدتحلا :((أحلت لي ساخ  من يهمار))

 .إل جام الم مة  كافا امقدار م  المم ،  ،أ ه أحلت له ستي  دقيقة قاليلكية  حي  فب ا الساعة ال
يما أحلت )) يهما لمن تحمو ألحمهلل بلمهللي، ساخ  من يهار ليوا    يحدل  ،فدال يحدل القتدال في دا :((وا 

ذا خدر  علدو اإلمدام أحدد  ،  تجدوم   دا دا ف أما البداء   القتال فدال إشدكال في ،لقتلو  ا ،القتال  مد الفتح وا 
أو  ،دو  دالقدمد  تدوافر الشدروط وطلدل  ،واحتيج إلو قتاله أو ارتكل ما يوجل القتل م  قتله ل فس ممصومة

هددل  ،الملددمفالمسددألة خالفيددة بددي  أهددل  ،أو غيددر ذلددو ممددا يوجددل القتددل ،مدد  إحصددا  اأو م دد -مددثال  –الددرد  
 ؟يقتل في ا م  استح  القتل أو يضي  عليه حتو يخر  فيقتل خار  الحرم

أ  مدد  اسددتح  القتددل لكدد  القتددل  حدد  يددر  جمدد  مدد  أهددل الملددم  ،أهددل الملددم ع دددمسددألة ممروفددة 
 ا  حدالل مددا دام مسددتحق ،فيكدو  قتلدده كقتدل ب يمددة األ مددام ،لديس لدده حرمددة ؛ أل ددهخل فدا التحددريمشدرعا    يددد

 .للقتل
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وم   ،الصيد اآلم  المستقر   يتمرض له  حي  ي تقل م  مكا  إلو  خر ((:ف   يفر ص هللها))
 مدض الملمداء أ ده لدو وقد  صديد علدو قدال حتدو  ،إذا كا   قصد اإلخدرا  مد  الحدرم حتدو يقتدل ال أولو 

 مسدديو    فيمددرض لدده مددا يقتلدده يكددو   ،ومدد  مقتضددو ذلددو أ  الطداير يطيددر، ثو ده فددأراد أ  يلدد س هددذا الثددول
أردت الثدول  ،وقمدت عليدهو فجداءت حمامدة  ،يم ا افترض أ و علقت ثو دو فدا مكدا  ،متسبل ؛ أل هع ه

فأ ددت متسددبل فددا  ،أل ددو  فرتدده ؛ع ددد  مددض الملمدداء تضددم  ،تالمروحددة وماتدد ضددربت الحمامددة  ،فطددارت
 سددأل هللا  !!يددهفمددا أعاددم جددرم مدد  يخيددف ال دداس ف ،وهددذا مدد  الم اليددة فددا تمادديم هددذا البلددد اآلمدد  ،قتلدده

 .السالمة والمافية
والخدال الدذ  جداء  يم دا   يقطد ، ،  يقتلد  شدوك ا ،يم ا   يقط  شوك ا :((ل ها  وال  لتل))

و  الشدوو وا    ،و  يقطد  وفدال يختلد ،ف ذا ي س قيدل لده حشدي  ،فا  مض الروايات هو الحشي  الرطل
 ؟لماذالك ه قياس فاسد ا عت ار  ،سا  علو الفواس مؤذ  كالفواس  قيا أل ه ؛معم  مض م أ  الشوو يقط 

 .قياس فا مقابل ال ص ف و فاسد ،فا مقابل ال ص أل ه 
 ،لقطدددة   تحدددل إ  لم شدددد لمددد  يمرف دددا أبدددد الددددهر، الضدددالةال ((:وال تحمممو سممماقتتها إال لميشمممهلل))

 .تمرف س ة ثم تملو ،بخالف اللقطة فا غير مكة ، حي    يتملك ا  مد التمريف
إمدا  ،يم دا لده الخيدار بخير ال اري ، :((بل ر اليظرين -أ  ولا الدم- ومن قتو ل  قت و فهو))

مدا أ  يقيدد مد   فسده فيقتدل  ده ،أ  يفد  القتيل ويدف  الدية إذا اختار ذلدو ولدا الددم يم دا مد  الكفداء   ،وا 
 .وتوافر الشروط وطلل ولا الدم

 وأ  ا محرمة أبد   ،سي  م  تحريم مكة أل ه ؛وكأ  فا هذا إشار  إلو أ  القصاص يجوم فا مكة
 .-عليه الصال  والسالم-اآل اد إ  فا هذ  الساعة التا أبيحت وأحلت لل با 

 ":يما رسمو  هللا اإلذلمرإال ": -عليه الصدال  والسدالم-ب  عبد المطلل عم ال با ا :اللبا  قا :ف
 ،((صد و أبيدهالرجدل  أ  عدم  ))  شدأ هوجداء فدا الحددي  الصدحيح  -عليده الصدال  والسدالم-هدو عدم ال بدا 

 ؟لك  هل ل ذ  القرا ة أثر فا تقرير حكم شرعا
ف  دا  ،يا رسدول هللا اإلذخرإ   قال:ه شخص م  أ مد ال اس قاليم ا لو  :رماإلذلإال  اللبا  قا 

 إ )) :-صدددلو هللا عليددده وسدددلم-ال بدددا  قدددالف :قددداليم دددا  ؟هدددل يتدددأثر الحكدددم ، جملددده فدددا قبور دددا وبيوت دددا
إ   ،يدددا رسدددول هللا قدددال:ف ،أطدددرف الق ايدددلمددد   ،مددد  أ مدددد ال ددداس ا  أ  شخصددد  اتصدددور  لدددو يم دددا ((اإلذخدددر
وهددل إجا ددة  !؟  -عليدده الصددال  والسددالم-ال بددا  يقددولتصددور أ  ، يف  ددا  جملدده فددا قبور ددا وبيوت ددا اإلذخددر

ا  لخدداطر عمدده أو بددوحا مراعدد -عليدده الصددال  والسددالم- ددمو   علددو رغ ددة الم دداس برأيدده الطلدل وا سددتث اء 
 ؟؟عليه الصال  والسالمأو  اجت اد أقر عليه  ؟جل وعالم  هللا 

 اددرا   ؛لكدد  الددوحا  ددمل  ا سددتث اء ،يسددمو ع ددد أهددل الملددم ا سددتث اء التلقي ددا ،ليسددت مجاملددة أبدددا  
 .للحاجة الداعية إليه
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و   مدا تكلددم  مدا ذكددر ر ب الده حيلدم يخطدد -عليده الصددال  والسدالم-أ  ال بدا  قددال:وهدل يمكد  أ  ي
لديال  ؛ حشدي   بدت طيدل الرايحدة يجملو ده فدا القبدور بدي  اللدب   اإلذخدرو  ،خالهدا يختلوشوك ا و   يختلو

وكدذلو فدا البيدوت يجملو ده بدي   ،إذا  صل اللب  علو اللحد يجمل بي ده أذخدر ،يتسرل الترال إلو الميت
وا   ف دو داخدل فدا  ،يسدتفيدو  م دهصدود أ  دم المق ،يال يتسرل الطي  وي دمل مد  بدي  الخشدلل ؛األخشال

 .يختلوالخال والحشي  الذ    يقط  و  
خالها و  يقط  شوك ا و   يختلوو  أ  ا   ي فر صيدها  -عليه الصال  والسالم-لما ذكر ال با 

 ؟أو ليس فا ذه ه اإلذخرهل فا ذه ه استث اء كذا و  كذا يم ا 
َهممَو   :-جددل وعددال-حا مدد  هللا بددو أ  إقددرار ا سددتث اء المقصددود  ِإن  هنممَو ِإال  * }َوَممما َ يِتممقن َخممِن ال 

ٌي  نوَح    .و  ألحد أ  مدخل فا التشري  وفا الوحا [،( سور  ال جم4-5)] َوح 
حضددارات ال يكتددل فدا الصددحف أ   مددض األحاديد  و مددض األحكددام اكتسدبت مدد  الت دد مدض الك  

 ))ك دت قدد أردت أ  أ  دو عد  الييلدة :يسدتدل علدو ذلدو  حددي و  ،واستفيدت م  األمم المجداور  ،األخر  
عليددده الصدددال  -تدددأثر ال بدددا  :((فددد ذا فدددارس والدددروم يييلدددو  فدددال يضدددرهم -يم دددا الرضددداعة وقدددت الحمدددل-

 ؟هل هذا الكالم صحيح ،وعدل ع  الحكم وبيا ه ، فمل فارس والروم -والسالم
علمدا   دأ  الحددي  لديس  ،ال هدذ  المتشداب اتهذا الكالم يكت ه  مض أهل الميغ الذي  يتت مو  أمثد

 .م  المتشا ه واضح
الرسدالة عامدة لجميد  مد   ،والشدر  للجميد  ،لك  ا  ال س ة لد مض ال داس دو   مدض ،الييلة تضر

هددا فدا  ددالد المددرل وفددا  ،ليسدت للمددرل خاصددة ،-عليدده الصددال  والسددالم-علدو وجدده األرض  مددد  مثتده 
المدرل  ،عجم دمو عدرب م  لك  لما كا  التشري  عاما  لل داس كل دم ،ع هوالذ  يضر ي  و  ،بييت م قد تضر

لمدا  ،والحكدم لليالدل ، سبت م قليلدة ؟وما  س ة المرل  ال س ة لييرهم ،وفارس والروم والبربر والترو وغيرهم
وي قددو  ،أل  الحكددم لليالددل ؛أ  اليالددل   يتضددرر عدددل عدد  ال  ددا -عليدده الصددال  والسددالم-رأ  ال بددا 

   ،تشدري  حكددم كاي دا  مدد  كددا فدال مدددخل ألحدد فددا  ، ال سدد ة لمد  يتضددرر ي  دو عدد  ذلدو للضددرر األمدر
 -عليده الصدال  والسدالم-أو اجت داد مد  ال بدا  ، قرار ولدو  أ  هدذا  دمل الدوحا بد ،الم اس و  غير الم اس

ه يقولدكل ما  -المعليه الصال  والس-ال با  أ  علو الخالف بي  أهل الملم- ف  عليه ولم يماتل عليهوو 
أو يماتدل عليدده كمدا جدداء فددا  ،لده أ  يجت ددد ويقدر علددو اجت دداد  ،أو يجت دددومدا يحكددم  ده ي ددمل  ده الددوحا 

 .شرعا   المقصود أ  هذا مقر   - مض المسايل
 يثبدت اقايدل هدل الرؤيد يقدول:قد  ،عبد هللا ب  ميد ب  عبد ربه فا األذا  وقل مثل هذا فا الرؤيا،

مد  إقدرار رؤيدا األذا  اكتسدبت الشدرعية  اهذ  الرؤي ،  يثبت في ا حكم شرعا ،ول   ق ؟في ا حكم شرعا
وعلددو هددذا مدد  جدداء برؤيددا تخددالف مددا جدداء فددا  ،وهددو   يقددر علددو  اطددل ،-عليدده الصددال  والسددالم-ال بددا 

 .م ما بليت م ملة رايي ا ،ال التفات إلي اال صوص ف
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ه داو  :متفق خلي  ((اإلذلرإال )) قا :وريا و، وتيا ففإيا ي لل  في قب ،يا رسو  هللا اإلذلرإال "
أ  ي  دو  -عليه الصدال  والسدالم-ه او كلمة أراد ال با ،  صوص قد يتذر  ب ا  مض م  يتت   المتشا ه

 ؟الحكم وهل الحياء يم   م  إقرار "،ما شاء هللا وشيت" اللا ها ،ع  ا فم مه الحياء
لمدا  ؛وأراد أ  ي  دو ع  دا ،ما يقتضا الم د  -جل وعال-س في ا حكم شرعا، ما ورد  ع  هللا لي

 . ال  ا ع هفي ا م  الم الية فا تمايمه الذ  لم يرد الشر  
التماديم يخجدل  ..لك ده لمدا كدا  الدداف  إلدو ذلدو ،كل إ سا  سو    يحتمدل الم اليدة فدا تمايمده

أ  ي  دو ع  دا لمدا في دا مد  الم اليدة أراد  ،ذا فدا المسدايل التدا   دليدل في داوهد ،اإل سا  أ  يرد مثل هدذا
إ كم تقولو  كذا وكدذا  :فلما قيل له ،ولم يأت إليه ما يقتضا التحريم -عليه الصال  والسالم-فا تمايمه 

 .فأراد أ  ي  و ع  ا لما في ا م  الم الية، فحرم وجمم  التحريم اجاء الخبر بتحريم 
فيتم و  ،ام الذ  يقدم عليه   سيما م  الك اروا  التقدير وا حتر  مض أ و مض ال اس   يحتمل 

 .وا   كا ت المسألة  فسية.. يم مه أ  إ  أ ه يخجل يم ا ما فيه مبرر ،أ  يكف هذا ع  مثل هذا
 .-عليه الصال  والسالم-لما جاء الخبر أو جاء الوحا بتحريم هذا اللفا ما تردد فا تحريمه 

فدال يجدوم ا ت اكده  ،والحرم محتدرم ،فالبيت ممام ((:راإلذلإال )) :-خلي  الص و والس م- قا ف
 . حال م  األحوال

 ؛ أل ده الجم دور علدو أ ده يقاتدل ،م  أفسد واعتصم  ه ولم يخدر  أو  يدو علدو اإلمدام وخدر  عليده
ففيددده أيضدددا   - مدددض أهدددل الملدددم يقدددولكمدددا -وا   ضدددي  عليددده حتدددو يخدددر   ،و  حرمدددة لددده ،مسدددتح  للقتدددل

إ  إذا كدددا  ه ددداو مددد  يمدددد   ، أمددداوتحصددديل لمصدددلحة قمددد  مثدددل هدددذا ،بيدددتلمصدددلحة تماددديم التحصددديل 
 مثل هذا ي ادر وهللا المستما . ،ي قو أطول مد  ويسر  فساد  ويمرض فساد و ة  حي  ؤ  الم

-مد  مدا يمدرف مد  أ ده  ((أحلدت لده)) ..((علي ا رسدولهسلط ))عليه الصال  والسالم: -فا قوله 
الميفددر هددو دخددل مدد  ج ددة وخالددد مدد  ج ددة وحصددل قتددل يسددتدل ب ددا ه عليددو  دخددل -عليدده الصددال  والسددالم

ويسددتدل ويؤيدددد  ا  يددر  أ  دددا فتحددت صددلح -رحمدده هللا-والشددافما  ،الجم ددور علددو أ  فددتح مكددة كدددا  ع ددو 
وكو  دا لدم  ،واألدلدة علدو ذلدو اداهر  ،والجم ور علو أ  ا فتحت ع و  ،كالمه  أ  ا لم تقسم بي  اليا مي 

علدو أهدل هدذا البيدت مد  أقاربده وعشديرته وغيدرهم  -عليده الصدال  والسدالم- ده ال بدا  تقسم تكو  ممدا مد   
كمدا فمدل فدا غ دايم ح دي  قسدم ا ثدم  معلدي م  ممتلكدات  وأ  دم طلقداء مد    ،علي م بذوات مما م   بذلو ك م   
 عادها.أ 

 قما : -مصل  هللا خلي  وسل-أن رسو  هللا  -رضي هللا خي -وخن خبهلل هللا بن زيهلل بن خاصم 
يي حرمت المهلل ي  كما حرم إبراهيم مك  ،إن إبراهيم حرم مك  وهللخا ألهلها)) يي هللخوت في صاخها  ،وا  وا 

 .[متفق خلي ] ما هللخا إبراهيم ألهو مك (( ي  ومهللها بمثلَ 
 :-تمالو رحمه هللا-المؤلف  يقول
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يدد بد  عبدد عبدد هللا بد  م وهدو غيدر  ،هدذا راو  حددي  الوضدوء :بمن خاصمموخن خبهلل هللا بن زيهلل 
 .وا   معم  مض م أ  ما واحد ،األذا ربه راو  خبر 

خليمم  -اللل ممو  ((إن إبممراهيم)) قمما : -صممل  هللا خليمم  وسمملم-أن رسممو  هللا -رضممي هللا خيمم -
واألحكام مردهدا  ،((حرم مكة -جل وعال- إ  هللا)): فا  مض الروايات ((:حرم مك )) -الص و والس م

 -جدل وعدال-لكد  األ بيداء يبليدو  عد  هللا  ،  يحدرم وهدو الدذ  يبديح ويحلدلف و الدذ -جل وعال-إلو هللا 
ذا  سددل إلددو أحددد مدد   ،ف ددو األصددل -جددل وعددال-هللا  ريم والتحليددل إلددوفدد ذا  سددل التحدد ،هددذ  األحكددام وا 

 .ويتوفاها رسله علو سبيل ال يا ة ،يتوفو األ فس حقيقة -جل وعال-وهللا  ،ه ورسله ف اعت ار التبليغيأ بيا
َذَذا َبَلممممهلًلا  :((إن إبممممراهيم حممممرم مكمممم  وهللخمممما ألهلهمممما)) ََ َلممممو   َلمممم ن ِمممممَن  آِمًيمممما}َربِ  ا   ق  َأه  زن َوار 
  .ودعا ألهل ا ،[( سور  ال قر 126)] الث َمَراتِ 

يمممي حرممممت المهلل يممم )) عليددده الصدددال  -يدددراد  ددده مدي دددة ال بدددا هدددذا اللفدددا إذا أطلددد   ،المدي دددة :((وا 
 .هذا علو اإلطالب -ليه الصال  والسالمع-طي ة م اجر ال با  -والسالم

ذا اشت رت المدي دة ال بويدة  شداء يمتدام عد  غيدر  ووجدد فدا غيرهدا مدا هدو دو ده  مض م يدلس إو 
ف ذا شممته ما وجدت رايحة  م دا   ،هذا وجد ،هذا  م ا  المدي ة يقول:مثل أ   مض م ي اد   ،م  السل 
 .المدي ة ،أو الخر  أو القصيم أو كذاقصد الرياض أ ا أ دي ة،، هذا  م ا  الم مم قال:ف ذا  وق   ،المدي ة

يم ددا هددل ألهددل جددد  أ   ،((وا  ددا حرمددت المدي ددة)) ،فالمدي ددة إذا أطلقددت يددراد ب ددا المدي ددة ال بويددة
 ؟ال با حرم المدي ة وجد  مدي ة أو الرياض مدي ة ؛وا ل ا  صيل م  هذا الحدي يقول

 .هذا م ليس ل م  صيل 
يي حرمت )) يي هللخموت  ،كما حرم إبراهيم مك  ،المهلل ي وا   البركدة  يم دا :((فمي صماخها وممهللهاوا 

 ،ا إلددو الجحفددةم  ددب قددل الحمددو  -عليدده الصددال  والسددالم-ودعددا  ،أ  ي ددارو فيدده فيمددا يكددال  الصددا  والمددد
يلمسدد ا كددل مدد  يسددك   ،والبركددة ادداهر   سددبل الدددعو  ال بويددة، فدددعا  مثلددا مددا دعددا  دده إبددراهيم ألهددل مكددة

 .ولو قصرت مدت إقامته ،لمدي ة أو يفد إلو المدي ةا
  مد  جميد   ،مد   مدض الوجدو  ((وا  دا حرمدت المدي دة كمدا حدرم إبدراهيم مكدة))مقتضو التحدريم 

   حالل؟ا  صيد المدي ة حرام و  ،الوجو 
 ..........تالب:
 ؟والشجر
 .........تالب:
فددا الدد ص الددوارد علددو دي ددة مدد  اتفدداق م لمفددا اتحددريم هددذ  األمددور  ال سدد ة ليختلفددو   ال سدد ة هددم 

، هددا محرمددة   جددماء  جددماء في دداكدد   أمددا  ال سدد ة للتحددريم  مضدد م يددر  أ  هددذ  األمددور محرمددة ل ،مكددة
المدي دة كدالخالف  وأقيمدت الحددود  المدي دة و  خدالف فدا إقامدة الحددود  ،مد  تحريم دا   جدماء في دا في ا،

 .مض م يخالفالحدود  مكة  يم ا  ؛فا إقامت ا  مكة
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 :حدود المدي ة ال بوية
: -صممل  هللا خليمم  وسمملم-اليبممي  قمما : قمما :  -رضممي هللا خيمم - تالممبوخممن خلممي بممن أبممي 

 .[رواه مسلم] المهلل ي  حرم ما ب ن خ ر إل  ثور(())
 :-رحمه هللا تمالو- يقول

حرم مما المهلل ي  )) :-صل  هللا خلي  وسلم-اليبي  قا  قا ، -رضي هللا تلال  خي -وخن خلي 
و مضدد م يشددكو فددا ثددور ويجمددل هددذ   ،همددا جدد ال   المدي ددة فددا شددمال ا وج وب ددا :((بمم ن خ ممر إلمم  ثممور

لك   التحر  والتأكد وسدؤال أهدل البلدد مد   ،هذا وهم يقول:ف ،أل  جبل ثور ممروف أ ه  مكة ؛الكلمة وهم
ا مد  الشدمال إلدو الج دول مدا فحددوده ،قريدل مد  أحدد ،لده ثدور قدالقبل أهل الملم وجد أ   المدي ة ج ال  ي

 ما بي   بتي ا. ،ما بي  الالبتي وم  الشرب إلو اليرل  ،بي  عير إلو ثور
 ..........تالب:

 ،بتددي والصد ما ا يددر  أ  هدذا الحددي  مفسدر لال ،ومد  الشدرب إلددو اليدرل الالبتدي  ،الجبلدي   مدم
أل  الحددرتي  شددرقية  ؛م لدديس  صددحيحهددذا الكدداللكدد   ،مددا بددي  الالبتددي لبددي  عيددر إلددو ثددور تفسددير  أ  مددا
 كت فا  المدي ة م  الشمال إلو الج ول.وهذا  الج ال  ي ،وغربية

 :-رحم  هللا-بن ح ر ااإلمام الحاف   قا : 
 :باب صف  الحج وهلللو  مك "

فلر يما  حمج   -صل  هللا خلي  وسملم-أن رسو  هللا  -رضي هللا خيهما-خن  ابر بن خبهلل هللا 
، ((فري بثموب وأحرمميثاغتسملي واسمت)) قما :ف ،فولهللت أسماء بيمت خممي  ،ا الحليف حت  أت يا ذ ،مل 

 حتم  إذا اسمتوت بم  خلم  ،ثمم ركمب القصمواء ،فمي المسم هلل -صل  هللا خليم  وسملم-وصل  رسو  هللا 
ال واليلممم  لممك والملممك،  ال شممريك لممك لبيممك؛ إن الحمممهلللبيممك  ،لبيممك اللهممم لبيممك)) :بالتوح ممهلل الب ممهللاء أهممو  

ثمم ثمم أتم  مقمام إبمراهيم فصمل   ،استلم الركن فرمو ث ثًا ومش  أر،لماً حت  إذا أت يا الب ت  ،((لك شريك
َوَو )) :فلمما هلليما ممن الصمفا قمرأ ،لرج من الباب إل  الصفاثم  ،ر ع إل  الركن فاستلم  َممر  مَفا َوال  }ِإن  الص 

 ،فاسمتقبو القبلم  ،الصفا حت  رأ  الب مت فرقيَ  ((ب  أبهللأ بما بهللأ هللا ،[( سورو البقرو851)]ِمن َشَلآِئِر ّللا ِ 
ال  ،ل  الملك ول  الحمهلل وهو خلم  شميء قمهلل ر ، إل  إال هللا وحهلله ال شريك ل ال))قا : فوحهلل هللا وكبره و 

ثمم يمز  إلم   ،هللخا ب ن ذلك ث ث مراتثم  ،((وهزم األحزاب وحهلله ،ويصر خبهلله ،أي ز وخهلله ،إل  إال هللا
ففلممو خلمم   ،حتمم  إذا صمملهلل مشمم  إلمم  المممروو ،ت قممهللماه فممي بتممن الممواهللي سممل يصممب  حتمم  إذا االمممروو 

وركمب  ،فلمما كمان  موم الترويم  تو هموا إلم  ميم " :وفيم فمذكر الحمهلل ث  ..."المروو كما فلو خل  الصمفا
ثم مكث قليً  حتم   ،فصل  بها الظهر واللصر والمغرب واللشاء والف ر -صل  هللا خلي  وسلم-اليبي 
حتمم  إذا زاغممت  ،فيممز  بهمما ،لمم  بيمممروفو ممهلل القبمم  قممهلل ضممر،ت  ، حتمم  أتمم  خرفممفأ مماز  ،لشممم تللممت ا
ثمم أذن ثمم أقمام فصمل  الظهمر ثمم  ،فلتمب اليما فأت  بتمن المواهللي  ،فرحلت ل  أمر بالقصواءالشم  

إلم   بتمن ياقتم  القصمواءثم ركب حتم  أتم  الموقمف ف لمو ب يهما ش ئًا،  ولم يصو ِ  ،أقام فصل  اللصر
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حتم  غر،مت الشمم  وذهبمت فلمم  مز  واقفمًا  ،بم ن  هلليم  واسمتقبو القبلم  وو لمو حبمو المشما ،صلراتال
 ،ليص ب مورك رحلم إن رأسها حت   ،وهللفع وقهلل شيق للقصواء الزمام ،غاب القرصحت   ،الصفرو قلي ً 

لم  لهما قلميً  أتم  حمبً  ممن الحبما  أر كلمما  ((السمك ي  ،السك ي  ،يا أ ها اليا  )): ب هلله اليمي  يقو و
فصممل  بهمما المغمرب واللشمماء بممأذان واحممهلل وأقممامت ن ولممم يسممبهللا ب يهممما حتمم  أتمم  المزهلللفمم   ،حتم  تصمملهلل

قام  ،ح ن تب ن ل  الصبهللاثم اضت ع حت  تلع الف ر فصل  الف ر  ،ش ئاً  ثم ركب حت  أت   ،بأذان وا 
فمهللفع قبمو أن تتلمع  ،فر  مهللاً فلمم  مز  واقفمًا حتم  أسم ،فمهللخا وكبمر وهلموالمشلر الحمرام فاسمتقبو القبلم  
ثمم سملك التريمق الوسمت  التمي تلمرج خلم  ال ممرو ال بمر  فحرك قليً   ،الشم  حت  أت  بتن محسر

ثممو حصمم  يكبممر مممع كممو حصمماو ميهمما م ،فرماهمما بسممبع حصمميات ،حتمم  أتمم  ال مممرو التممي خيممهلل الشمم رو
صممل  هللا خليمم  - ثممم ركممب رسممو  هللا ،ثممم ايصممر  إلمم  الميحممر فيحممررممم  مممن بتممن الممواهللي  ،اللممذ 
 .[رواه مسلم متوالً ] "فأفاض إل  الب ت فصل  بمك  الظهر -وسلم

 :-رحمه هللا تمالو-المؤلف  يقول
فدا صدفة حدج م  دا ومد  أشدمل ا حددي  جدابر  ،وذكر فيه أحادي  :باب صف  الحج وهلللو  مك 

 ،فدا شدرحه المؤلفدات وهو حدي  جليل عايم ع ا  ه أهدل الملدم وصد فوا ،-عليه الصال  والسالم-ال با 
 .برواياته م سو متكامل ل سو صحيح كاملو وهو  مجموعه  ،الفوايد هواست  طوا م 
رضدا هللا -جدابر بد  عبدد هللا بد  حدرام األ صدار  : -رضي هللا تلمال  خيهمما-وخن  ابر :يقول
س أ  ال با يم ا أذ   الحج وأمر بتبليغ ال ا :حج -صل  هللا خلي  وسلم-أن رسو  هللا  -تمالو ع  ما

كل دم يريدد أ  يدأتم ويقتدد   دال با  ؛المدي ة خلد  كثيدر فاجتم   ،عامم علو الحج -عليه الصال  والسالم-
جددل -ليددؤد  هددذ  الفريضددة المايمددة والددرك  مدد  أركددا  اإلسددالم علددو مددراد هللا  -عليدده الصددال  والسددالم-

 .ب تمالو ض  ر  علو وجه م   -وعال
: حت  أت يا ذا الحليفم ، هل المدي ة وم  وفد إلي ا م  األطرافيم ا م  كا  م  أ  :فلر يا مل 

، طالدلوكا دت قبلده تحدت جمفدر بد  أبدا  ،أبا  كدر الصددي  ةموج :فولهللت أسماء بيت خمي  ،الميقات
 .طاللو مد أبا  كر تموج ا علا ب  أبا 
والددذ   ،فولددت هددذ  المدرأ  ،خرجددوا مد  المدي ددة مسدافة قصدير  ويسددير  ،فولمهللت أسممماء بممن خممي 

حرصدد ا وهددا تمثددل مدد  ومدد  ذلددو  ،ييلددل علددو الادد  أ  مقدددمات الددو د  بدددأت قبددل خروج ددا مدد  بيت ددا
عليده -يتسداء  دال با حرصد ا علدو دي  دا وعلدو ا قتدداء وا فدا  -عليه الصال  والسدالم-ال ساء فا مم ه 
، تقددول للواحددد أو يسددوفو  ويتمللددو  ويمتددذرو  وال دداس اليددوم  ،خرجددت وهددا فددا الطلدد  -الصددال  والسددالم

تسدليم ال حد  فدا  :-ذكر دا سدا قا  مثل مدا - يقولوم  ذلو  ،حج هذا المام ما تدر  ما يمرض لوللواحد : 
 !هذ  امرأ  فا الطل  تخر  عشر  كيلو ثم تلد ،الدارسة م أول يوم 
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 خدالص مدا فيده يقدول:مجدرد مدا يخدر  التحليدل  ،كثير م  ال داس مجدرد مدا يمدرف أ  المدرأ  حامدل
فالذ  ي تم  ،والتساهلوكل هذا يمبر ع  ا هتمام  ،  حج و  غير  ،  روحة و  جية ،فا المكا كثي  ام

 .وأمور الم ادات علو التراخا ، األمور الد يوية تجد  يحتاط ل ا أشد ا حتياط
 ،أعدددذار واهيدددة ،ربيددد  .... هدددذ  السددد ة يقدددول: مضددد م و  ،ال حددد   ذكر دددا أ   مدددض ال ددداس يتمدددذر

و  شو أ  ا عتماد علو هللا وا رت داط  ده لده أثدر  ،ب ت عميس  مد أ  أخذها الطل  تمشا للحجوأسماء 
 .كبير فا حيا  ال اس

وقبيل الو د  تماول م  األعمال مدا   يسدتطي  يذكر الجيل الذ  قبل ا أ  المرأ  فا الش ر التاس  
وتجلدل المداء مد   ، مدم ،سد  مد  الحمدلتجدذ ال خدل الطدوال وهدا فدا التا ،هذا الوقتكثير م  الرجال فا 

ومد  ذلدو هدا علدو هدذ   ،هضديوفوتخددم موج دا و  ،األماك  ال ميد  وتحمل الثيال ليسل ا فا مدوارد الميدا 
 .فاب المستما  ،ال اس صار أد و شاء يؤثر ووم  ذلو لما فتحت الد يا واسترخ ،الحالة

متددو ، ولدددت، طيددل بخمددس ليددالا  رولدددت أسددماء ب ددت عمدديس فددا  خددر القمددد  قبددل دخددول الشدد
ف دا لد  ت ت دا مد   فاسد ا إ   مدد  ،إذا كا   فاس عاد  أربمدي  يدوم ، يم ا؟يتوق  أ  ت ت ا م  ال فاس
فلددم يددذكر فددا قصددت ا أ  ددا أخددرت الرفقددة أو تددأخرت  ،مدد  أ  ال فدداس   حددد ألقلدده ،خددرو  شدد ر ذ  الحجددة

 ،ات طويلدةلكد  اليدوم يحسدل ل دذ  األمدور حسدا  ،سفا مد  يسير  ولحقت  ال افلمل ا ط رت  ،ع  الرفقة
احتمددال ت ددمل الدددور  يقددول:  ،كثيددر مدد  ال دداس إذا ذهددل  موليتدده مدد  موجتدده أو اب تدده يسددأل عدد  ا سددتث اء

 مض الج ات أشد ر حتدو يصدل  يم ا، تصوريشقة الالحقة  ال اس قبل شاء ما مال ،الش رية ثم تح س ا
 حتداط علدو شدا  مدا تحد س  حتدا  و وم  ذلو  حتا   سدتث ا  ،  ذهل و رجسويمات  ،  ح  فاإلو مكة
و مضدد م بي دده وبددي  مكددة سدداعتي  أو ثددال  أو خمددس ثددم  مددد ذلددو يلجددأ إلددو القددول  ددأ  الحددايض  ،الرفقددة

 !!تطوف ليال تح س الرفقة
ال داس مدا ، أ  دا تحد س الرفقدة علو دل   ،((أحا ست ا ها)) يقول: -عليه الصال  والسالم-الرسول 

 !!مم  يسير رو  علو مثل هذا و يصب
مددا أ  أ ،  يتسدداهل  مثددل هددذا التسدداهل ،فملددو المسددلم أ  ي ددتم بدي دده ويماددم شددماير هللا فددا  فسدده

كدل  ،لديال تح سد ا ؛يحتا  عمر ما  ،  ما يحتا  تحرم يقول:و مض م  ،يمود ب ا  مد أ  أحرمتيستث ا و 
 . ة علو هذ  األعمالالمرتهذا م  التساهل والتفريط  األجور المايمة 

كمددا  ((اغتسدلا)) :-خليم  الصمم و والسم م- قمما ، ((اغتسملي)): قدالفولددت أسدماء ب دت عمدديس 
وأ  ددا تحددرم مثددل  ،فدددل هددذا علددو أ  الحددايض وال فسدداء تيتسددل ع ددد إراد  اإلحددرام ،ييتسددل مدد  أراد اإلحددرام

 .الطواف وتفمل جمي  ما يفمله الحا  إ  ،تدخل فا ال سو ،ال اس إحرام عاد 
وهدذا الممدوم يشدمل جميد  مدا يتطل ده الحدج  :((البيدت افملا ما يفمله الحا  غير أ    تطدوفا ))

كما -و  يم ا أ ه  ممومه يت اول قراء  القر    ،م  أركا  وواج ات وس   و  يستث و م  ذلو إ  الطواف
جميد  مدا يفملده الحدا   افمدل يقدول: هإذ أ  ،الحايض تقرأ القر    الحا  يقرأ القر   إذ يقول: -ال مض قال
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فددال تحتدا  إلدو اسدتث اء فددا  ،لكدد  قدراء  القدر   ليسدت مدد  أعمدال الحدج المقصدود  !ومد  ذلدو قدراء  القدر  
 .هذامثل 

ثدم يدؤتو  ،فار ع دهم أ  يربط حبل فا وسط البد ثا ست ،تحفاا يم ا ((:فري ثاغتسلي واست))
 .بلالح اذبخرقة يلف ب ا الفر  وما حوله وترت ط ب 

إحرام ددا صددحيح وتيتسددل  ؛دليددل علددو أ  الحددايض وال فسدداء تحددرم ((:فري بثمموب وأحرممميثاسممت))
 .قبله علو سبيل ال دل

 مد مدد  يسدير  وصدل  ،خر  م  المدي ة :في المس هلل -صل  هللا خلي  وسلم-وصل  رسو  هللا 
حليفدددة المصدددر ركمتدددي  ثدددم ال  ثدددم صدددلو بدددذ ،صدددلو  المدي دددة الا دددر أربمدددا  و  -الحليفدددة  ذ-إلدددو المحدددرم 

حرامده  مدد صدال  الا در ،ثدم أحدرم ،الميرل ثدم المشداء ثدم الفجدر ثدم الا در   دا  مدد إ مضد م  قدالوا    ،وا 
 .كا ت الا ر أو الفجر هو صلو ركمتي  سواء، الفجر

ولدذا يسدتحل  ،إحرامده  مدد صدال ووقد   :في المسم هلل -صل  هللا خلي  وسلم-وصل  رسو  هللا 
ومد  م مد   ،وا   صدلو ركمتدي   افلدة ،إ  كا ت فريضة فب دا و ممدت ،اإلحرام  مد صال  الملماء أ  يكو  
صدلو الا در ثدم  -صدلو هللا عليده وسدلم-  ال بدا وا  ما وقد  هدذا اتفاقدا  مد ،ليس له صال ير  أ  اإلحرام 

لدربط ل ؛مقتضدا  أ  اإلحدرام يكدو   مدد صدال  ،فا هدذا الدواد الم دارو وقدل لك  مقتضو حدي  صل    ،أحرم
إ  لدم يكد  ه داو فريضدة  ،ه داو سد ة لرحدرام يقدولوهدذ  حجدة مد   ، الصدال  واألمدر  داإلحرامبي  األمدر 
 .وله وجه ،تي ا ع  ا

ثم ركمب القصمواء حتم  إذا اسمتوت بم   ،في المس هلل -صل  هللا خلي  وسلم-وصل  رسو  هللا 
 ، مد أ  صلو فا المسجد أحرم أهل  ع اس الساب  أ ه وعرف ا فا حدي  اب :خل  الب هللاء أهو بالتوح هلل
 .وكل ذكر ما سم  ،داء أهل  التوحيدثم لما استوت  ه علو البي ،ثم لما استقلت  ه دابته أهل

جددل -بتوحيددد هللا  ،أهددل  التوحيددد :((لبيممك ال شممريك لممك لبيممك ،لبيممك اللهممم لبيممك)): أهممو بالتوح ممهلل
َ  هو  ،و  اب تمالوخالفا  لما كا  عليه ال اس فا الجاهلية م  الشر   -وعال لبيو   شريو لو إ  شريكا 
لبيدو   )):  التوحيدد -عليده الصدال  والسدالم-ولدذا جداءت تلبيتده  ،هدذا الشدرو  مي ده ،تملكه ومدا ملدو ،لو

حتم  .   شدريو لدو, وهدا جملدة تمليليدة ،روايتا  وأ    إ    :((إ  الحمد وال ممة لو والملو ؛شريو لو لبيو
ثدم شدر  فدا الطدواف اسدتالم  ،اسدتلم الدرك  ،المراد  ه الحجر الذ  فا الدرك  :ستلم الركنإذا أت يا الب ت ا

يتيسدر لده ا سدتالم إ  لدم  -عليده الصدال  والسدالم-اقتداء  ده  ؛يحرص علي ا الحا  والممتمر ،الرك  س ة
 .أشار إليهوا   لم يتيسر    استلمه  ما فا يد  م  عصا و حو ،بيد

 ،يم ا ثالثة أشدواط :ث ثاً  ،ال رولة ،الرمل اإلسرا  :ث ثًا ومش  أر،لاً  ثم شرع في التوا  فرمو
ذا حذف التمييم جام ال وسب ه أ  المشركي  فدا عمدر  القضداء  ؛والرمل س ة ،فرمل ثالثا   ،تذكير  التأ ي وا 

-فرمددل ال بددا  ،وجلددس المشددركو  ممددا يلددا الحجددر ،يددأتا محمددد وأصددحا ه وقددد وه ددت م حمددو يثددرل :واقددال
م، أل  المشددركي    يددرو   ؛ثددم يمشددا بدي  الددرك ي  ،الدد الشددوط األول والثدا ا والث -ليده الصددال  والسددالمع
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ماَر   وا  مدا هدا إغاادة للكفدار  وليس فا هذا مراءا  ِتًئما َيِغمي ن ال  نف  وَن َمو  هدذا  ،[( سدور  التو دة121)]}َواَل َيَتمؤن
 .ف و مشرو  ،م  إغاات م

والمسددجد  ،وتحيت ددا الطددواف ،والبيددت المددراد  دده الكم ددة :اسممتلم الممركن حتمم  إذا أت يمما الب ممت يقددول:
 .تحيته الركمتا ، و أوس 

 -عليده الصدال  والسدالم-ولدم يم مده  :ومشم  أر،لماً حت  إذا أت يا الب ت استلم المركن فرممو ث ثمًا 
 ،علدو  مضد م فيشد  ، مد السدفر و مدد التمدل شداب ؛ أل ه اإل قاء علي مم  الرمل فا األشواط الس مة إ 

ولددذا  دددم علددو  ، بددا الرأفددة يمددم عليدده مددا يشدد  علددو أمتدده ، بددا الرحمددة -عليدده الصددال  والسددالم-وال بددا 
 .-عليه الصال  والسالم-ليال يش  علو أمته  ؛دخوله البيت

ف ددل  ،ارتفدد  هددذا السددبل  مددد ذلددو ،والسددبل وال اعدد  والملددة فددا مشددروعية الرمددل قددول المشددركي 
 ؟ارتف  الحكم
لكد  بدد   مد  أ   ،فا حجدة الدودا  رمدل ثالثدة أشدواط -عليه الصال  والسالم-ا جاء ال با لم   ، 

مدل يشدر  الر  ،هدذا فدا أول طدوافو  ،هدذا هدو الفدرب و  ، الرمدليمشا بي  الرك ي  استوعل األشدواط الثالثدة 
مددل طرفددا ويج ، ددأ  يخددر  م ك دده األيمدد  :ويكددو  ممدده ا ضددط ا  ،يقدددم اإل سددا فددا أول طددواف  مددد مددا 
 .الرداء فوب م ك ه األيسر

كمددا أ دده يطلدد  علددو  ،الددذ  قددام فيددهويطلدد  علددو المكددا   ،مشددو أربمددا  ثددم  فددر إلددو مقددام إبددراهيم
مقام تشمل المكدا  كمدا الصيية أل   ؛وهل الس ة متملقة  المكا  أو  الحجر، هذا المكا  ر الذ  فاالحج

 ؟ف ل الحكم مرت ط  الحجر أو  المكا  ،والحجر الذ  قام عليه ،هو األصل الذ  قام فيه
ثدم أ مدد ع ده قلديال  فدا ممد   ،الحجر فا مكا ه مالصد  للكم دة -عليه الصال  والسالم-فا وقته 

 ؟متمل   المكا  والمقام يت اوله أو هو متمل   الحجرف ل الحكم  -رضا هللا تمالو ع ه-عمر 
تكددو  السدد ة تت دد  هدددذا  ،األروقدددةأيضددا  ويكددو  فددا  دو اقتضددت المصددلحة أ  الحجدددر ي مدديم ددا لدد

 ؟قام في اأو أ  الحكم متمل   ال قمة التا  ،وتترو المساحة الطويلة بي ه وبي  الكم ةالحجر فا األروقة 
 تالب: ..........

لكد  لمدا اجت دد الخليفدة  ،ترتبدت عليده أحكدام شدرعية ؛ أل دهاألصل أ  ي قو الحجر فدا مكا دهأل  
أ ده اآل  حجدر ضدي   يقدول:يدأتا مد  يدأتا فيمدا  مدد  ،لالجت اد فيده مسدر الراشد وأ مد  ع  مكا ه صار 

مسددألة ممروفددة ع ددد   أخير ه وتددتقديمددمقددام إبددراهيم وهددل يجددوم  ،وألددف فددا هددذ  المسددألة رسددايل ،علددو ال دداس
ثدم  "اليمدا ا و  فتد قض الم ا ا م  "ثم رد عليه  ،"مقام إبراهيم" ب ذا ا سم امملمكتل في ا الو  ،أهل الملم

ف ذا كا   ،ف ذا قل ا أ  المسألة تقبل ا جت اد ،طال في ا الكالمالمقصود أ  المسألة  ،رد علو م  رد عليه
األمة فا عصر  مجت دو-مضر  ال اس وتسبل فا وفيات ومحام وما أش ه ذلو ورأ  المجت دو  وجود  

  الدددذ  ي م دددا الحكدددم لكددد ،مسدددألة خالفيدددة بدددي  أهدددل الملدددم ،كلمدددت م علدددو أ ددده ي قدددلواتفقدددت  -مددد  المصدددور
ممَراِهيَم منَصممل    :الشددرعا َقمماِم ِإب  أل   ؛هددل  ت دد  الحجددر أي مددا ذهددل  دده [،( سددور  ال قددر 123)]}َوات ِلممذنوا  ِمممن م 
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أو  قددول ي قددو  -وعلددو  بي ددا عليدده الصددال  والسددالم-إبددراهيم  فيددهأو المكددا  الددذ  قددام األحكددام متملقددة  دده 
  ؟رض له  شاء والحكم متمل   ه تمو  يجوم أ   ،الحجر فا مكا ه
 ...................تالب:

 :واقددالو  ه اجت ددد الملمدداءلكدد  أ ددت افتددرض أ دد ،يكددو  الحجددر الددذ  هددو المقددام بددي  المصددلا والقبلددة
 ..ي مد ويدخل فا األروقةهذا الحجر الذ  ضي  المقام 

 .....تالب: .....
وراء  مددد  شدددد  المحدددام وخرجدددوا عددد   يم دددا ولدددو اقتضدددو األمدددر أ  ال ددداس يصدددلو   ،وراء األروقدددة

 المسجد.
 ...................تالب:
يم دا لدو  أ  ا جت داد مد  الخليفدة الراشدد  ،بتصريف ا تشدمل ال قمدة ،مقام هذ  الكلمةأي  لك   إ 

وجدد هدذا  ،تملقدت  ده أحكدام شدرعية ؛ أل دهلكدا  المتجده أ  ي قدو فدا مكا ده -رضا هللا تمالو ع ده-عمر 
فيدده أحددد يتطدداول علددو عمددر بدد   ، ا قتددداء  دده والممددل  سدد تههددذا الخليفددة الراشددد الددذ  أمر ددا ا جت دداد مدد  

ه  مددض ال دداس البدعددة يقددول:لمددا خالفددا   ، صددحيح،   مددا هددو عمددراجتددرأ فمددل عمددر أو  يقددول:و الخطددال 
 .هذا ليس  صحيح ،سيية ولو كا ت م  عمر
 .......تالب: .......
 .و صلا إلو القبلة ،الحجر وراء ا يم ا اآل  خل   
 ....تالب: .......

 اآل  الحجر ليس فا مكا ه. ،طيل المكا  هو األصل
 : ...........تالب

 ددة  فددس المقددام مكددا   سددتدبر الحجددر و صددلا إلددو الكم ،الحجددر عدد  مكا دده األصددلااآل  م قددول 
 المقام األول؟
 : .................تالب

لكدد  أيضددا  كمددا  ،كييددر  مدد  األحجدداروأ  الحجددر  ،م فيددهالمقددام المكددا  الددذ  قددا أ  هددذا ب دداء علددو
 ددذا الكرسددا هددذا مقمددد ل يم ددا مثددل مددا تقددول ، مدم ،يت دداول الحجددر الددذ  قددام عليدده هددو مقدداميت داول المكددا  

 .؟يستمر مقمد فال   اعت ار ما كا  ،  مم،أميل هذا الكرسا وجاء  كرسا  خر ،فال 
 ل خ، لللميا أن هللا يوه التيوي  الذي وقع في اآلي  ل يا ش خ بارك هللا فيك، لو يظريا إ تالب:

المذي  ر مخمن الح بغض اليظمر المكانف يظر إل   -بياء الب ت–، وهو البياء هذا المكان لما حصو في 
 كان قهلل اخت ه إبراهيم خلي  الس م.

 . قول هذا الحجر كيير  م  األحجار أ  ا يم ا
 بالبقل .اللبرو و يلم، تالب: 
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لدذ  قدام فيده قريدل جددا  مد  أل  مكا ده والمكدا  ا ؛أ ه علو هذا أ  ا  ستدبر المقام اآل  لك  ي قو
 الكم ة.

 ..............تالب:
صدليت  اسدتدبرت مدا صدليت خلفده لدو  ،مدا صدليت خلدف المقدام ،خل ا مد  ادروف المحدام وغيرهدا

 أمامه.
 .............تالب:

فدا صدال  المصدر مدثال  فدا ادل تقداء عد  الشدمس لالأو  ،إيه هذا يضطر إليده إمدا للمحدام الشدديد
أو صددليت  ميددد ع دده فدا المسددجد أو صددليت خلددف  ،يم ددا صددليت خلددف المقدامالمسددألة كل ددا سد ة  ،الكم دة

لكد  المسدألة فدا تحقيد   ،صدلو الدركمتي  بدذ  طدو   -رضدا هللا تمدالو ع ده-عمر  -الركمتي -المسجد 
مَراِهيَم منَصمل     فواأقرل إلو الكم ة خدالكو  م صلوا أمامه  ،الس ة َقماِم ِإب   ،[( سدور  ال قدر 123]}َوات ِلذنوا  ِممن م 

 لك  ت قو أ  مخالفة الس ة قد يمتري ا ما يمتري ا قد يوجد ما يرجحه ع د الحاجة.
 : .........تالب:

 فددا ،ممدد  لدده ا جت دداد ،فدد ذا كددا  وجددود المقددام  اجت دداد ،أ ددا أقددول   بددد مدد  اعت ددار األمددري  ممددا  
 قددال: أل  األمددر مددرت ط  دداألمري  كالهمددا ي ؛المكددا  الددذ  تمكدد  الصددال  فيدده   شددو أ  هددذا هددو األصددل

صددلو خلددف هددذا  -عليدده الصددال  والسددالم-ال بددا -ممتبددر اللكدد  لددو قدددر أ  هددذا الحجددر وهددو مددا مقددام، ل 
 .  مما  فالممتبر األمري ،ما صار مقاموهو ممتبر وملحوظ فا ال ص لو أ مد ع  مكا ه  -الحجر

-صدلو الدركمتي   :فصمل  -وخلم  يب يما خلي  الص و والس م-ثم يفر إل  مقام إبراهيم  يقدول:
فصدلو  ،وهو س ة ،هذا طواف القدوم -عليه الصال  والسالم-الطواف الذ  طافه ال با  -ركمتا الطواف

 ،ع دد جم دور أهدل الملدم وهاتدا  الركمتدا  سد ة ،امتثا   لألمر ؛وهما ركمتا الطواف خلف المقام ،الركمتي 
ومدد  م مدد  يددر  أ   -عليدده الصددال  والسددالم- مددا ثبددت أ دده طدداف ولددم يصددل    ؛ أل ددهويددر   مضدد م الوجددول

وا   ف مدا سد ة ت مدا   ،ف   كدا  الطدواف واج دا  كا دت الركمتدا  واجبتدي  ،حكم هاتي  الركمتي  حكم الطواف
 .للطواف

كلمددا  ،والمددراد  ده الحجددر األسدود فاسددتلمه  ،: رجدد  إلدو الددركفصمل  ثممم ر ممع إلمم  الممركن فاسممتلم 
وهدذا يقتضدا أ ده يكبدر فدا األشدواط  ،وا   أشار إليه وكبدر ،وا   ف المحج  ،حاذ  الرك  استلمه إ  أمك 

   ثما ؟ا  األشواط الس مة يكبر س   و  فا ففا الطواف ،الس مة بداية و  اية
 .ما حاذ  الرك  كبركل

 تالب: ثمان؟
ك ا  طوف مد  : "فا المس د وغير كما جاء فا حدي  جابر  ،البداية وال  اية فا ؛ أل ه  مم ثما 

ومقتضدو هددذا  ،يم دا فدا البدايدة وال  ايدة "ف مسدح الدرك  الفاتحددة والخاتمدة -عليده الصدال  والسدالم-ال بدا 
 .أ ه يكبر ثما  فا األشواط الس مة فا الفاتحة والخاتمة
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والممدر  المقرو دة والسدما هدذا هدو سدما الحدج  ،امد  أجدل السدم :ثم لرج ممن البماب إلم  الصمفا
 مدد طدواف القددوم  -الدرك –فد ذا قددم السدما  ،اكتفو  ده أل ه ؛-عليه الصال  والسالم-ممه  ال س ة لل با 

 .أجمأ ع  السما يوم ال حر
َوَو ِمن َشَلآِئِر ّللا ِ  :من الصفا قرأ هلليافلما  َفا َوال َمر  أبمهللأ بمما بمهللأ هللا  [،( سدور  ال قدر 131)] }ِإن  الص 

  -جددل وعددال-وهللا  ،علددو صدديية األمدر ((ابددأوا  مددا بدددأ هللا  ده)): وع ددد ال سددايا ،علدو صدديية الخبدر: بمم 
 غدا يددأتا  ، مدم ،وعلددو هدذا مد  بدددأ  دالمرو  الشدوط األول  غددا ،فبدايدة السددما مد  الصدفا ،بددأ  الصدفا

 .لصفا افالبداية  ،ببدل
قدد يدرا   ،اآل  تشد  رؤيدة البيدت مد  كثدر  األعمدد ، و اسدتقبل البيدت :فرقي الصمفا حتم  رأ  الب مت

 .  يستطيمو  رؤيته لكثر  األعمد وا   فجل ال اس  -ير  شييا  يسيرا  م ه-يتحرا  م  
ال إل  إال هللا وحهلله ال شريك  :وفسر ذلو  قولده :فوحهلل هللا وكبره ،حت  رأ  الب ت فاستقبو القبل 

ويصمر أي مز وخمهلله  ،ال إلم  إال هللا وحمهلله ،هدذا التوحيدد :وهمو خلم  شميء قمهلل رل  الملك ولم  الحممهلل  ،ل 
 .وهزم األحزاب وحهلله ،خبهلله

 وكبر .هللا أكبر ترجمة لقوله  يقول:وفا ضم  ذلو  ،هذا الت ليل والتوحيد :ال إل  إال هللا وحهلله
علددو  ويصممر خبمهلله ،أ جددم ل بيده مدا وعددد   ده :هأي ممز وخمهلل ،  إلده إ  هللا وحدد  المتفددرد  األلوهيدة

 .الذي  اجتمموا لحرل الدي  وأهله وحد  وهمم األحمالأعدايه 
و  ي ار إلو قوته  ،هذا يجمل المسلم يتمل  بربه ويمتمد عليه ويتوكل عليه :وهزم األحزاب وحهلله

ومدد  اعتمددد عليدده  ،فمدد  توكددل علددو هللا كفددا  ،وكثددر  ج ددد  وعدددد  عدددو  قددو و  ي اددر إلددو  ،و  إلددو ضددمفه
وم ما بلدغ   -جل وعال-هذا يفتح  ما   واسمة لألمة م ما بليت م  الضمف إذا اعتمدت علو هللا  ،قا و 

أمددا أ   ،كفا ددا -جددل وعددال-فدد ذا اعتمددد ا علددو هللا  ،هددمم األحددمال -جددل وعددال–أل  هللا  ؛مدد  القددو  اعدددوه
}َكمم مِ من -جدل وعدال-  هللا لك  هدل هدذ  القدو  تقابدل قدو  ،ع د  قو المدو ،  مترف  الضمف و ستسلم للمدو
-ب عدداد مدا اسدتطم ا علدو أ   درت ط  داب ولم  دؤمر إ   ،[( سور  ال قر 242)] ِفَئٍ  َقِل َلٍ  َغَلَبت  ِفَئً  َكِث َرًوِذ 

جددل -و مددي  المدددو علددو أ فسدد ا و قددول إ  هللا  ،و  ت ددو المحرمددات ،مددا   صددرف عدد  دي دده ،-جددل وعددال
و  :ي صددر ا -وعددال ممرن م   }ِإن َتيصن كن ممر  جددل -فدداب  ،  بددد مدد  أ   مددود إلددو دي  ددا [،( سددور  محمددد7)]ا ّللا َ َ يصن
أحداطوا  ؛مقار دة الكفار فا ذلو الوقت ما فدا وا   فالقو   ال س ة لقو  ،هو الذ  همم األحمال وحد  -وعال

 .ريح فشردت مسلط علي م ال -جل وعال-لك  هللا  ،وا جمي  الق ايلاست فر ، و  المدي ة م  جمي  الج ات
ثممم يممز  إلمم   ،الدددعاء ثددال  مددراتو يكددرر التوحيددد والتكبيددر يم ددا  :ثممم هللخمما بمم ن ذلممك ثمم ث مممرات

 .بي  الملمي  الممروفي  :حت  إذا ايصبت قهللماه في بتن الواهللي ،يم ا شر  فا السما :المروو
م  إلمار حتو أ  الركل تبي  م  تحت ا -عليه الصال  والسالم-يم ا جر  جريا  شديدا   :سل 
 .يم ا وصل الميل الثا ا :حت  إذا صلهللتا ،شد  السما
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اسدتقبل البيدت ووحدد وكبدر ودعدا  ،مش  حت  أت  المروو ففلو خل  المروو كما فلو خل  الصمفا
 .ثالثا  

 .يم ا ذكر  قية الحدي  :فذكر الحهلل ث
ثدم ي تادر  ،إذا وصدل البيدت طداف وسدمو ،اآل  القدار  يكتفدا ب دذا :وفي  فلما كان  موم الترويم 

أمددا مد  لددم يسدد  ال ددد  فيقصددر  ،  يحدل حتددو يبلددغ ال ددد  محلدده مد  سدداب ال ددد  ؛ أل ددهوهدو فددا إحرامدده
 .هذا هو المتمت و ل كله ويحل الح

 ؛ أل  دم يسدمو ه يدوم الترويدةوهو اليوم الثام  م  الحجة  ،فلما كان  وم التروي  تو هوا إل  مي 
 .شاعر ليس في ا ماءأل  الم ؛يتروو  فيه ويتمودو  م  الماء

 ؛أ  توج دوا إلدو م دو  أهلدوا مد مقتضو ذلو أ  م : أحرموا  الحج، تو هوا إل  مي  فأهلوا بالحج
وعلددو كددل حددال اإلحددرام  ددالحج يكددو  مددد   ،أل  المطددف  الفدداء يقتضددا التمقيددل وأ  ددم أحرمددوا مدد  م ددو

 . الحج و  في ل، سواء كا  م  م و أو م  غيرها، الحرم
فصمل  بهما الظهمر واللصمر والمغمرب  ,إلو م دويم ا  -صل  هللا خلي  وسلم- وركب رسو  هللا

 مدد صدال   ثمم مكمث قلمي ً  ،الخمسة األوقات فا اليوم الثام  وليلة التاسد  وفجدر التاسد  :واللشاء والف ر
 .يذكر هللا فا مصال  حتو طلمت الشمس -عليه الصال  والسالم-كمادته  ؛الفجر

 .المبورم  الجوام و  وهو :مفأ ا
يم دا  :حتم  إذا زاغمتب دذ  الق دة  فيمز  بهما و،فو مهلل القبم  قمهلل ضمر،ت لم  بيممر حت  أتم  خرفم ، 

عليده - اقتده -وهدو لقدل دابتده  ، مضد م  القصدر قدال:و  - فتح القداف والمدد- أمر بالقصواءمالت الشمس 
 .الرحل وض  علي ا :حلتفرن  -الصال  والسالم

هذ  خط ة م  الخطل المشروعة فا اليوم الثدام  و  : فلتب اليافرحلت ل  فأت  بتن الواهللي، 
، أربدد  و مددها فدا يدوم ال فدر األول ،و مدددها خط دة يدوم ال حدر ،وقبل دا  مدد صدال  الا در مد  اليدوم السدا  

 خطل مشروعة فا الحج.
بمأذان ثمم أقمام فصمل  اللصمر  ،أقمام فصمل  الظهمرفأت  بتن المواهللي فلتمب اليما  ثمم أذن ثمم 

قممممامت ن الصددددالتي  أل  هددددذا مقتضددددو الجمدددد  أ    يصددددلو بددددي   ؛ب يهممممما شمممم ئاً  لممممم يصممممو ِ و  ،واحممممهلل وا 
 .المجموعتي 

 -عليدده الصددال  والسددالم-ويالحددا أ دده  :حتمم  أتمم  الموقممف -خليمم  الصمم و والسمم م-ثممم ركممب 
 ؛جمدد  مدد  أهددل الملددم أ  الركددول أفضددل قددالوب ددذا  ،مدد  مشددمر إلددو مشددمر يركددل ،يركددل بددي  المشدداعر

 ملم أ  لدددلكددد   ،أكثدددر مشدددقة ؛ أل ددده وا   رأ   مضددد م أ  المشدددا أفضدددل -ال  والسدددالمعليددده الصددد-لفملددده 
للم داد  صدار األجدر علدو جداءت ت مدا  للمطلدول شدرعا  وا  مدا إذا  ،المشقة ليست مطلو ة طل ا  شرعيا  لذات ا

 .ال صلقدر 
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 راتبتمن ياقتم  القصمواء إلم  الصملف لو  ،حت  أت  الموقف -خلي  الص و والس م-ثم ركب 
 .م  الجبل الممروف بجبل الرحمة

 ،واسمتقبو القبلم  ،يم دا أمامده :بم ن  هلليم طريد  المشد ه  الحبدل ال :و لو حبو المشاو بم ن  هلليم 
حتم   لمم  مز  واقفماً ويث دا عليده ويددعو ،  -جل وعال-يذكر هللا  -عليه الصال  والسالم- لم  ز  واقفاً ف

إله إ  هللا وحد  فضل ما قلته أ ا وال بيو  م  قبلا   وأ ،خير الدعاء دعاء يوم عرفة))و ،الشم  غر،ت
يتمدرض ل فحدات هللا ، و   سديما عشدية عرفدة ،فيحرص اإل سا  علو اسدتيالل هدذا اليدوم ...((  شريو له

يضي  مثل هدذ   ويوجد بي  المسلمي  وقد يوجد م  بي  طالل الملم م  ،فا هذا المكا  وفا هذا المما 
و مضدددد م يرتكددددل  مددددض  ،و مضدددد م يصددددطحل ممدددده   ت ويشدددداهد مددددا يشدددداهد، القدددداألوقددددات  القيددددل وال

عليدده الصددال  -وال بددا  -جددل وعددال-المحرمددات مدد  األقددوال واألفمددال وهددو فددا هددذا متمددرض لسددخط هللا 
واإلشددكال فددا  ،ويدددعو ويلددح فددا الدددعاء ،اسددتيل هددذا الوقددت فلددم يددمل واقفددا  حتددو غربددت الشددمس -والسددالم

يسدتيلو ه فدا ترتيدل  - ادرا  لكثدر  الحجديج-لذكر والددعاء ذا الوقت المستيل فا اكثير م  الحمالت أ  ه
ي فدرو  ال داس إلدو السديارات ويرتبدو  م وي امدو  م حتدو تيدرل يم ا قبل اليرول  ساعة أو أكثر  ،ال اس
وحضددر ا  ،لكدد  ي  يددا أ  يسددتيل الوقددت ، مددم الركددول علددو السدديارات مثددل الركددول علددو الدا ددة ،الشددمس
كل ددم  مكبددرات الصددوت أ ددت رقددم ال دداص كددذا وأ ددت الحمددالت يم ددا الوقددت المطلددول وقددت الحاجددة  مددض 

وأ ده  مجدرد مدا  ،يم دا يمطدو ال داس تمليمدات قبدل هدذا الوقدت ،مقمد كذا وي ت ا الوقت علو هدذ  الطريقدة
مثل  يم ا رأي ا ، وم  دو  ...تكو  الساعة كذا كل واحد ي مل مكا ه م  دو  فوضو وم  دو  تشوي 

كثيدر  ، ع ددغيدر هدذ  الوقفدة كثيدر م  دا يضدي هذ  األوقات التا   تمدوض مدا تددر  أ دت يمكد  مدا تقدف 
لكد  يددراد مد  األمددة أ   ،موجددود و كثدر  وب الحمدددأهددل الخيدر وفضددل وحدرص ل داس يوجددد وب الحمدد مد  ا
 .كل ا ب ذا المستو  تكو  

 ،قدرص الشددمس :حتم  غمماب القممرص واقفممًا حتم  غر،ممت الشممم  وذهبمت الصممفرو قلممي ً  فلمم  ممز 
حتو ه دا مصدحفة إ   يقول: مض م  ،حتو غال القرصحتو غربت الشمس وذهبت الصفر  قليال   يقول:

–مد  عرفدة قاصددا  جممدا   -عليده الصدال  والسدالم- وهللفع، حي  غال قرص الشمس ، يم اوأصل ا حي 
فدد ذا شدد قه  ،الحبددل الددذ  تددربط  دده :مالممددا ،علددو دابتدده القصددواءيم ددا ضددي  الممددام  :وقممهلل شمميق -ممدلفددة

لمددل اإلخددوا  مددا يصددلو  تقددام الصددال  اآل  -مددا تسددر   ،بخددالف مددا إذا أرخددا   اإلسددرا ، وضدديقه كفددت عدد
 .م  أجل أ    تسر  ؛وقد ش   للقصواء الممام -طيل جيد

حتددو أ ده ليصددل إلدو مددورو  ،يم ددا يدرد الدرأس إلددو الخلدف :ن رأسممها ليصمم ب ممورك رحلمم إحتم  
 .الذ  يث ا عليه الراكل رجله إذا تمل وهو راكل لالرح

ويشداهد  ،لممدوا السدكي ةإ :((أ ها اليا  السك ي  السمك ي )): يشير إلو ال اسب هلله اليمي  يقو  و
، وكدم يكدو  مد  حداد  ،فيأمرهم بلدموم السدكي ة ،كثير م  ال اس المخالفة الااهر  ل ذا التوجيه ال بو  م  
السددكي ة )) يقددول: -عليدده الصددال  والسددالم-وال بددا  ،ربات فددا هددذا الاددرفمدد  اعتددداء مدد  مشدداكل ومضدداو 
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أو  ،ليتحد  بذلو إذا وصل إلدو أهلده ؛وكل واحد م  الحجيج يريد أ  يصل األول إلو ممدلفة ((،السكي ة
أ  تلدمم المقصود  ،هذا ليس مقصد م  مقاصد الشر  ،قبل ا أحد وصل ا، وما يقول:يكلم م أث اء وصوله و 

 .ة وتؤد  الم اد  علو الوجه الشرعاالسكي 
 ؛ أل  دا ح ال  م  الح ال الرمل التا يكو  في ا شداء مد  الصدمود :كلما أت  حبً  أرل  لها قلي ً 
واآل   ،يشدد   ل ددا الممددام ويضددي  علي ددا مدد  أجددل أ    تسددر  ، هدداتحتددا  إلددو أ  يرخددو لدده لتأخددذ عددمم

 .م  الرمللتأخذ عمم لتصمد م  هذا الحبل السرعة مطلو ة 
واللشمماء بممأذان واحممهلل  حتمم  أتمم  المزهلللفمم  فصممل  بهمما المغممرب ،حتددو تصددمد :أرلمم  لهمما قلممي ً 

قممامت ن مسددلم وجدداء فددا حدددي  ابدد  مسددمود  أفددرادوهددو مدد   ،وهددذا فددا حدددي  جددابر ،كددالا ر والمصددر :وا 
 ،جدابرع دد أهدل الملدم مدا جداء فدا حددي  لكد  المدرجح  ،مدا يخدالف ذلدو فدا البخدار  وغيدر  أسامةحدي  

ع دد أهدل يمدرض لكد  قدد  ،واألصل أ  ما يرويه البخار  أرجح مما يرويده مسدلم ،وا   كا  م  أفراد مسلم
وضدد ط ا اعت ددو  الحجددة ال بويددة  ؛ أل ددهفيرجحددو  مددا جدداء فددا حدددي  جددابر ،يجملدده فايقددا  مددا للمفددوب الملددم 

هدددذ   ،ذا يكدددو  مدددرجحوهددد ،جوعدددهمددد  بيتددده إلدددو ر  -عليددده الصدددال  والسدددالم-وأتق  دددا وفصدددل ا مددد  خروجددده 
رضددا هللا -تدددل علددو مميددد ع ايددة م دده رواياتدده جميدد  األوصدداف الدقيقددة التددا جدداءت فددا حدددي  جددابر ب

قدددامتي ج   فدددر   -وأرضدددا  تمدددالو ع ددده ب قدددامتي  فقدددط  مضددد ا  دددأذا ي   مدددض الروايدددات ، ح قولددده  دددأذا  واحدددد وا 
قامتي   .ابرفا حدي  ج وكل ا صحيحة لك  ي قو أ  المرجح هو ما جاء ،وا 

ثممم اضممت ع حتمم  تلممع  ،يم ددا ال افلددة ةسدد حال ،يم ددا لددم يصددل  افلددة :يسممبهللا ب يهممما شمم ئاً ولممم 
 .-عليه الصال  والسالم-يم ا  ام  :اضت ع :الف ر

 الل م صل وسلم ..
 


